
Diodové osvětlení a multigradační papíry 

V poslední době často odpovídáme na dotazy k vhodnosti diodového osvětlení pro fotokomory řady OL-31 a OL-
21 pro zpracování multigradačních černobílých papírů. Proto se pokusíme problematiku využití LED diod pro 
osvětlování temných komor poněkud objasnit. 

Jak jsou sensibilizovány multigradační papíry? 

Černobílé multigradační papíry (MG) mají dvě emulzní vrstvy, lišící se dosahovaným gradientem a odlišně opticky 
sensibilizované. Zpravidla je jedna vrstva papíru nesensibilizovaná a citlivá k modré části spektra a druhá vrstva 
ortochromatická (zelenocitlivá). Pro osvětlení komory je tedy možno zvolit barvu světla mimo tuto citlivou oblast 
(žluté, oranžové, červené). 

Je tato sensibilizace shodná u všech na trhu dostupných papírů? 

V zásadě ano, záleží však na výrobci, jakou kombinaci sensibilizačních barviv použije. Případ od případu se pak 
spektrální citlivost MG papírů jednotlivých výrobců liší. Např. papíry FOMA Variant mají citlivost k zelené oblasti 
spektra poněkud prodlouženou (citlivost částečně zasahuje do sousední žluté oblasti), což způsobuje riziko 
závojování při žlutém diodovém osvětlování komory. 

Jaké osvětlení tedy vybrat? 

Pro MG papíry lze použít svítidlo s žlutými, oranžovými nebo červenými LED diodami. Pokud hodláme používat 
papíry od různých výrobců, je použití žlutého osvětlení poměrně riskantní. Dále je třeba si uvědomit, že lidské oko 
má maximální citlivost v žlutozelené oblasti spektra (kolem 550 nm) a směrem k oběma koncům spektra se 
citlivost snižuje a barevný odstín se jeví temnějším. Proto se například v tmavě červeném osvětlení hůře posuzuje 
dosahovaný kontrast zpracovávané fotografie. Žluté osvětlení je tedy nejvíce rizikové vzhledem k papírům, 
zatímco při červeném světle je nejméně vidět; z tohoto důvodu bylo speciálně pro papíry FOMA vyvinuto 
osvětlení s oranžovými diodami (OL-31/615 nebo OL-21/615), které je kompromisem, zvoleným tak, aby světlo 
vadilo co nejméně MG papírům a zachovala se poměrně dobrá možnost vizuálního posuzování. 

Jak výkonné svítidlo zvolit s ohledem na velikost komory? 

Pro komory o rozměru asi do 3x4m stačí jedno svítidlo OL-31/615, pro větší komory pak dvojnásobně osazené 
svítidlo OL-21/615 nebo dvě svítidla OL-31/615. Na osvětlení má ale vliv řada faktorů, jako je výška stropu, barvy 
nátěrů stěn, vzdálenost osvětlení od fotografického materiálu a zda je osvětlení natočeno přímo proti materiálu 
nebo se osvětluje odrazem od stěny nebo stropu. Proto je vhodné před instalací provést praktickou zkoušku s 
ohledem na závojování zpracovávaného fotomateriálu. 

Do jaké vzdálenosti svítidlo instalovat? 

Je vhodné dodržet minimální vzdálenost od rozbalených MG papírů asi 120-150cm. Ale svítidlo lze umístit i blíže, 
pokud zachováme určitou opatrnost při manipulaci s materiálem. Svítidlo, osvětlující odrazem o strop nebo stěnu 
způsobí navíc homogennější osvětlení bez rušivých stínů, které vznikají při přímém osvětlení a které jsou pro 
některé uživatele subjektivně nepříjemné. 

Jak dlouho může být rozbalený materiál umístěn pod svítidlem? 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze očekávat dobu expozice MG papírů minimálně 3 minuty, spíše 
však značně více (záleží na značce MG papíru), aniž by došlo k nežádoucímu závojování. To by mělo dostačovat 
pro vyvolávání v miskách. Ve fotokomoře je ale třeba dodržovat určitý režim, zejména nenechávat balení papírů 
rozbalené dlouhou dobu pod osvětlením a vracet papíry do (nejlépe) původního obalu nebo do světlotěsné 
skříňky. Je třeba si uvědomit, že na vzdálenosti svítidla velmi záleží. Zmenšíme-li vzdálenost na polovinu, zvětší 
se osvětlení čtyřikrát, tedy doba osvětlování by se měla čtyřikrát zmenšit, aby nedošlo k nežádoucímu závoji. 

Jak je možno ověřit, jaká je praktická maximální doba expozice fotomateriálu bezpečným osvětlením? 

Nejjednodušeji tak, že postupným zakrýváním listu fotopapíru neprůsvitným materiálem, např. černým papírem 
zhotovíme vzorek s odstupňovanou expozicí bezpečným osvětlením např. 1 – 5 minut a zpracujeme souběžně s 
neosvětleným fotopapírem. Vizuálním porovnáním obou listů zjistíme, při jaké expozici osvětlením temné komory 
dochází k pozorovatelému nárůstu závoje. Tato hodnota expozice osvětlením by neměla být překračována. Platí 
jen pro stejné umístění svítidla vzhledem k materiálu. 



 

Jaká je očekávaná životnost diodového osvětlení? 

Na rozdíl od bílých LED, používaných ve všeobecném osvětlování a napájených pro dosažení požadované 
svítivosti vysokým proudem, který zahřívá čip diody, zkracuje jeho životnost a snižuje účinnost světelné emise, 
jsou osvětlovací tělesa pro fotokomory napájena nízkým proudem, takže lze očekávat udávanou teoretickou 
životnost kolem 100 000 hodin. 

Existuje tedy skutečně bezpečné osvětlení fotokomory? 

Vzhledem k tomu, že vlastně každý fotografický materiál má určitou malou zbytkovou citlivost mimo udávaný 
sensibilizační rozsah, kde může dojít k nežádoucí expozici, pak vlastně skutečně bezpečné osvětlení neexistuje. 
U konvenčních svítidel, osazovaných běžnou žárovkou s absorpčním filtrem navíc dochází k postupné degradaci 
filtračního barviva, která se projevuje postupným blednutím filtru, dále k možnému popraskání barevné filtrační 
fólie nebo nežádoucímu vlivu vlhkosti na filtr v důsledku prostředí ve fotokomoře. Tyto problémy se u bezpečného 
osvětlení s LED nevyskytují, i když ani diody LED nejsou ideálními úzkopásmovými zdroji světla. Riziko 
nežádoucího závojování ve srovnání k konvenčními svítidly je ale znatelně menší. 

Kde je možné načerpat informace o způsobu osvětlování temné komory? 

Způsobem osvětlování fotokomory se zabývá vlastně každá fotografická příručka. Je možno doporučit například 
materiál firmy Kodak „How safe is your safelight?“ který jsme připravili pro zájemce rovněž v českém překladu. 
 

 


